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RÉVEILLON DO CLUBE CENTRAL: INESQUECÍVEL

e a bateria da Acadêmicos da
Cubango encerrou a festa com
muita animação. A ambientação 

 de Pedro Bonelli e Fabrício Pinto
encantou os presentes e a
variedade de pratos do Buffet
Montenegro recebeu muitos
elogios. 

12h às 16h. No dia 09/01, teremos a
presença do goleiro Wagner do
Botafogo, que receberá uma home-

nagem do nosso quadro social. E no
dia 30/01, os sócios serão recebidos
com  um bolo maravilhoso para
celebrar os aniversariantes do mês. 

VERÃO MUSICAL: CONFIRA O CALENDÁRIO DE ATRAÇÕES

O Papai Noel esteve no Clube
Central e as famílias presentes
puderam registrar esse momento
mágico. As fotos foram impressas
na hora e a versão digital está
disponível em nosso Facebook.

NATAL ENCANTADO DO CLUBE CENTRAL
Acesse a nossa página e guarde a
versão digital desse momento tão
especial. Também estão dis-
poníveis fotos do nosso Bazar de
Natal, sucesso de público!   

www.facebook.com/central.icarai
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Ella Z

Daniel Siscinio e Trinca
Carioca

Rodrigo Chaudon

Um Réveillon memorável para
iniciarmos 2022 vibrando boas
energias e desejando um ano com
muita saúde, harmonia, felicidade 

 e prosperidade. Confira todas as
fotos de Ricardo Rogers  em nosso
Facebook:

O Réveillon do Clube Central foi
espetacular! Uma noite de cele-

bração, com presença massiva
dos sócios que abrilhantaram a
noite com muita alegria, marca
registrada da família centraliana.

Laís Alfradique & Banda Let´s
Dance fizeram um show incrível www.facebook.com/central.icarai

Janeiro chegou e o Clube Central
preparou uma programação
especial para todos os sócios
curtirem com a família, o Verão
Musical. Atrações especiais com o
melhor da MPB e samba irão
animar os domingos do mês, das

Fotos: Ricardo Rogers



social durante décadas, con-

tribuindo para que a nossa
instituição se mantivesse forte e
respeitada na sociedade. A senhora
Maria de Lourdes é sócia desde
1993, foi Diretora de Terceira Idade
do Clube Central durante toda a
gestão do ex-presidente Marcos
Nelson, Conselheira em alguns
mandatos, idealizadora das
Quintas Dançantes e uma das
responsáveis pela nossa
valorização social e cultural.
As homenagens foram entregues
pelo Presidente do Conselho, o
advogado Fernando Tinoco, e pelo
Presidente do Corpo Consultivo
em exercício, José Pereira de
Freitas, o Tude. Participaram da
solenidade também os ex-

presidentes do Clube Central, João
Peralta, Marcos Nelson e José
Roberto, os dois últimos de forma
virtual, além do atual Presidente
Marcos Dias da Costa e toda a sua
Diretoria. 

"Esta é uma reunião histórica.

Tenho certeza que a Medalha Ivan
Galindo terá a relevância que seu
patrono merece. Ivan representou   
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em vida toda a tradição e toda a
importância que o Clube Central
conquistou na sociedade. Esse
reconhecimento, que é a pri-
meira de muitas homenagens
que esperamos fazer no
Conselho, nos renova a
responsabilidade de seguir
honrando essa tradição e a
memória do eterno Ivan
Galindo. Os homenageados de
hoje, ainda com o Diploma
criado por Ivan Galindo em 2019,

simbolizam também o que
queremos manter de legado
aqui, valorizando sempre
aqueles que fazem parte de
nossa história pelos relevantes
serviços prestados à nossa agre-

miação. O senhor José Teixeira e
a senhora Maria de Lourdes são
realmente merecedores e mar-
cam também um pouco da
nossa história. E agora, a partir
do próximo aniversário do
Clube, em julho, começará a ser
entregue a nova comenda
maior do clube que será a
Medalha Ivan Galindo",

esclareceu Tinoco.

Durante a última reunião de 2021,
o Conselho Deliberativo do Clube
Central aprovou a proposta
orçamentária anual da instituição
para 2022, referendou a criação
da Medalha do Mérito
Centraliano Dr. Ivan Moraes
Galindo, honrando a memória
daquele que é considerado o
maior centraliano da história, e
prestou uma importante home-

nagem aos dois Conselheiros
mais idosos do órgão: José
Teixeira de Mattos Junior, de 93
anos, e Maria de Lourdes de
Moraes, de 88 anos. 
O senhor José Teixeira é sócio
remido, fazendo parte do Clube
Central desde 1967 e tendo uma
destacada atuação no quadro 

Medalha do Mérito Centraliano Dr. Ivan Moraes Galindo foi aprovada no encontro
HOMENAGENS MARCAM REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Adicione na sua agenda o WhatsApp do Clube Central
(21) 97042-3551 e entre em contato de maneira rápida
e direta sempre que precisar!

JUSTIÇA: SENTENÇA RECONHECE OS BONS SERVIÇOS
PRESTADOS PELO EX-PRESIDENTE MARCOS NELSON

O ex-Presidente Marcos Nelson
(2011-2015) havia sido
injustamente acusado pelo ex-

Presidente Elder Silva (2015-2019)

por um suposto mau uso dos
recursos do Central Prime. O
processo, que tramitou desde
2017, teve sua conclusão apenas
em novembro de 2021. Nos autos
ficou comprovado que Marcos
Nelson sempre agiu corre-

tamente e dentro da legalidade.

Neste sentido, ficou decidido que
o ex-Presidente Elder Silva
deveria se retratar publicamente
e foi determinado ao Clube 

Central que publicasse a decisão,

que já se encontra afixada nos
quadros da sede e segue na
íntegra em anexo. Destacamos
aqui o seguinte trecho: "a parte ré
(Elder Silva) se retrata neste ato
sobre termos, manifestações e
agravos realizados sobre a honra
da parte autora (Marcos Nelson)

em relação ao objeto do
processo."  Importante registrar 

ainda que o ex-Presidente Elder
Silva teve aprovada pelo
Conselho Deliberativo a sua
expulsão do quadro social do
Clube Central em julho de 2021
em virtude de vários pro-

cedimentos que tramitaram na
Comissão de Ética e que
acabaram por comprovar a
malversação de recursos da
nossa instituição. 


